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Kualitas pelayanan arsip 

(studi deskriptif di kantor Arsip daerah kabupaten Wonogiri) 

 

Oleh: 

Dewi Triliyanti

D1104007 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Kearsipan mempunyai peranan sebagai pusat ingatan, sumber 

informasi, serta alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap 

organisasi, dalam rangka melaksanakan segala kegiatan-kegiatan, baik pada 

kantor-kantor lembaga negara, swasta dan perguruan tinggi. Dalam proses 

penyajian informasi agar pimpinan dapat membuat keputusan dan  

merencanakan kebijakan, maka harus ada sistem  dan prosedur kerja yang baik 

dibidang kearsipan. Mustahil suatu instansi sanggup dan mampu  memberikan 

data informasi yang baik, lengkap dan akurat, jika kantor tersebut tidak 

memelihara kearsipan yang baik dan teratur sesuai dengan ketentuan-

ketentuan kearsipan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini 

membawa pengaruh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap 

instansi. Arsip yang teratur dan tertib akan sangat menunjang kecepatan dan 

ketepatan penyajian informasi, serta dapat membantu semua pihak dalam 

rangka melancarkan penyelesaian tugas, guna mencapai tujuan yang telah di 
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tentukan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan juga  

tergantung kepada kelengkapan, kecepatan dan ketepatan informasi yang 

disajikan, maka perlu dipahami tentang seluk beluk kearsipan. Guna dapat 

menanggulangi masalah yang dihadapi di bidang kearsipan. Adanya 

perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat dewasa ini juga berpengaruh 

terhadap kemajuan bisnis disekitar pemerintah dan swasta.  

Data diolah menjadi informasi secara manual atau elektronik. 

Informasi dipergunakan oleh para pimpinan untuk mengambil keputusan. Data 

itu sendiri berasal dari berbagai transaksi yang terekam pada arsip. Walau 

sudah diolah oleh elektronik, arsipnya juga harus disimpan sebagai bahan 

bukti yang otentik. Disinilah letak pentingnya arsip di dalam kancah 

perkembangan peralatan teknologi canggih dewasa ini. 

Sedemikian pentingnya arsip sebagai penunjang kegiatan organisasi. 

Manajemen kearsipan (Records Management) berfungsi untuk menjaga 

keseimbangan arsip dalam segi penciptaan lalu lintas dokumen, pencatatan, 

penerusan, pendistribusian, pemakaian, penyimpanan, pemeliharaan, 

pemindahan, pemusnahannya. Demikian juga setiap pekerjaan dan kegiatan 

organisasi diperkantoran memerlukan data dan informasi. Salah satu sumber 

data adalah arsip, arsip tersebut digunakan baik untuk keperluan intern (yaitu 

penggunaan data dan informasi untuk keperluan pekerjaan intern kantor) 

maupun untuk keperluan ekstern (pelayanan kepada masyarakat atau 

pengguna). Selain itu, pengambilan keputusan sangat tergantung kepada 

kelengkapan, kecepatan, dan ketepatan informasi yang terekam dalam arsip. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



3

Seiring dengan besarnya tuntutan akan penerapan good governance,

tuntutan akan pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi semakin besar. 

Pemerintah merespon tuntutan ini dengan menetapkan tahun 2004 sebagai 

tahun peningkatan pelayanan publik (Ratminto, 2005: 13). Pemerintah juga 

telah mengeluarkan  berbagai kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan, 

seperti misalnya pelayanan prima dan standar pelayanan minimal, (Sutopo 

2003 : 14) pelayanan prima pada sektor publik didasarkan pada aksioma 

bahwa “ pelayanan adalah pemberdayaan”. Kalau pada sekitar bisnis atau 

swasta tentunya pelayanan selalu bertujuan atau berorientasi profite atau 

keuntungan perusahaan. Pelayanan prima sektor publik tidaklah mencari 

untung, tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

secara baik atau terbaik.  

Peningkatan kualitas pelayanan merupakan salah satu isu yang sangat 

krusial dalam studi manajemen, baik dalam lingkup manajemen sektor publik 

maupun  manajemen sektor privat. Hal ini terjadi karena disatu sisi tuntutan 

masyarakat terhadap perbaikan kualitas pelayanan dari tahun ke tahun menjadi 

semakin besar. Sekarang ini praktik penyelenggaraan pelayanan tidak 

mengalami perbaikan yang berarti.  

Dengan semakin sadar akan pentingnya arsip sebagai aset budaya, 

sumber penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai memori bangsa 

yang merupakan tameng untuk melindungi hak individu dan lembaga, yang 

lebih penting lagi sebagai bahan kerja yang informasinya dapat sebagai bahan 

pengambilan keputusan, maka Kantor Arsip Daerah Kabupaten Wonogiri 
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memberikan pengetahuan pentingnya arsip bagi kelangsungan hidup suatu 

organisasi/instansi pemerintah. Dalam hal ini Kantor Arsip Daerah Kabupaten 

Wonogiri mengedepankan pelayanan bagi pengguna/user untuk mengetahui 

lebih jauh tentang arsip, terutama arsip dinamis inaktif. Untuk penanganan 

arsip dinamis inaktif, Kantor Arsip Daerah Kabupaten Wonogiri mengambil 

atau meminta kepada unit pengolah (satuan kerja di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri) untuk menyerahkan arsip-arsip yang masih mempunyai 

nilai guna, tetapi frekuensi penggunaannya sudah menurun. Kemudian 

dilakukan penyeleksian, penataan berkas, pemeliharaan, dan arsip siap 

dilayankan kepada pengguna. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas 

sehingga mendorong penulis untuk mengetahui kualitas pelayanan arsip di 

Kantor Arsip Daerah Kabupaten Wonogiri. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini 

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Bagaimanakah kualitas pelayanan arsip di Kantor Arsip Daerah Kabupaten 

Wonogiri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu kegiatan yang dilakukan pasti ada tujuan yang akan dicapai. 

Pada penelitian ini bertujuan: 
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1. Untuk mengetahui tentang kualitas pelayanan arsip di Kantor Arsip 

Daerah Kabupaten Wonogiri. 

2. Untuk persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang 

arti penting arsip inaktif baik dalam suatu organisasi maupun instansi 

pemerintah. 

2. Diharapkan dapat memperkaya konsep teori dan prinsip yang 

selanjutnya dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu serta 

sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya. 

 

E. Tinjauan Pustaka  

1. Definisi Pelayanan 

 Untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan, sebelumnya harus 

mengerti maksud pelayanan. Oleh karena itu dibawah ini akan diuraikan 

tentang definisi pelayanan. Berkaitan dengan pelayanan ada dua istilah yang 

perlu diketahui yaitu melayani dan pelayanan. Pengertian melayani adalah “ 

memberikan, menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang “. 

Sedangkan pengertian pelayanan adalah “ usaha melayani kebutuhan orang 

lain”. ( Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002 ). 
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Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi 

atau perorangan kepada konsumen (customer / yang dilayani) yang bersifat 

tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Dalam pengertian diatas pengertian 

pelayanan secara simpel yang dikemukakan oleh Svanceviech Corenzi  

(Ratminto, 2005: 2) pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata 

(tidak dapat diraba/yang melibatkan usaha-usaha manusia dengan 

menggunakan peralatan. Sedangkan lebih lanjut Ratminto melansir 

pendapat Gronroos (Ratminto, 2005: 27) pengertian pelayanan secara rinci 

yaitu: 

 “Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 
bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai 
akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau 
hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan 
yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan 
konsumen/pelanggan.” 

 
Dari dua definisi di atas dapat diketahui bahwa ciri pokok pelayanan adalah 

tidak kasat mata / tidak dapat diraba dan melibatkan upaya manusia 

(karyawan) atau pelayanan lain yang disediakan oleh perusahaan 

penyelenggaraan pelayanan. 

Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 

pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial. Produksi dan konsumsi dari 

pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata karena pada umumnya 

kegiatannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama. 

2. Definisi Kualitas Pelayanan 

a) Kualitas Pelayanan 
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Kualitas pelayanan yaitu adanya kesetaraan hubungan antara 

masyarakat pengguna jasa dengan aparat yang bertugas memberikan jasa 

pelayanan (Ratminto, 2005: 36). 

Sedangkan menurut Mangold dan Babakus dalam American Journal of 

Business Vol. 23 No 2 Tahun 2008 

“Mangold and Babakus (1991) provide one of the most complete 
definitions. Specifically, they define service quality as “the 
outcome of a process in which consumers’ expectations for the 
service are compared with their perceptions of the service actually 
delivered” (p. 60). (American Journal of Business Vol. 23 No 2  
2008) 
 
(Mangold dan Babakus (1991) memberikan salah satu definisi 
yang paling lengkap. Secara khusus, mereka menentukan kualitas 
layanan sebagai "hasil dari sebuah proses di mana harapan 
konsumen untuk layanan ini akan dibandingkan dengan persepsi 
dari layanan yang benar-benar diberikan (hal. 60) ) American 
Journal of Business Vol. 23 No 2  2008 
 

Untuk mengetahui kualitas layanan yang ideal suatu 

lembaga/organisasi, menurut Jurnal VIKALPA Volume 29  No. 2  April - 

Juni 2004  

“An ideal service quality scale is one that is not only 
psychometrically sound but is also diagnostically robust enough to 
provide insights to the managers for corrective actions in the event 
of quality shortfalls. Empirical studies evaluating validity, 
reliability, and methodological soundness of service quality scales 
clearly point to the superiority of the SERVPERF scale. The 
diagnostic ability of the scales, however, has not been explicitly  
explicated and empirically verified in the past.” (VIKALPA • 
VOLUME 29 • NO 2 • APRIL - JUNE 2004)  
 

(Kualitas layanan yang ideal adalah satu skala yang tidak hanya 
secara psychometri suara tetapi juga secara diagnostika yang cukup 
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kuat untuk memberikan masukan kepada manajer untuk tindakan 
korektif dalam hal kualitas yang kurang. Studi empiris evaluasi 
validitas, keandalan, dan metodologi kualitas pelayanan kesehatan 
skala yang jelas untuk keunggulan dari skala SERVPERF. Dengan 
kemampuan diagnostik dari skala, namun, belum secara eksplisit 
jelas dan empiris diverifikasi di masa lalu.) VIKALPA Volume 29  
No. 2  April - Juni 2004) 
 
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

layanan adalah perbandingan persepsi tentang layanan antara pengguna 

dengan petugas pelayanan. Kualitas pelayanan  yang baik berarti 

pelayanan yang dapat memberikan kepuasan terhadap para pengguna 

jasa, atau memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pengguna jasa 

pelayanan. Disebut baik karena sesuai dengan standar pelayanan yang 

berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Apabila 

instansi pelayanan belum memiliki standar pelayanan, maka pelayanan 

disebut sangat baik atau terbaik atau akan menjadi yang terbaik manakala 

dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayanani (pelanggan). Jadi 

pelayanan yang baik dalam hal ini sesuai dengan harapan pelanggan. 

b) Tujuan dan Manfaat Pelayanan 

Tujuan pelayanan yang berkualitas adalah memberikan pelayanan 

yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta 

memberikan  pelayanan terus menerus kepada pelanggan.  

Pelayanan yang diberikan tidak bertujuan untuk mencari 

keuntungan,sehingga masyarakat  justru tidak terbebani atau 

terpedayakan dengan pelayanan. Sejak diberlakukannya UU No. 34 

tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ternyata dari sisi ekonomi 
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memunculkan tingkat Cost Economic . ekonomi dengan biaya yang 

tinggi. Hal ini terjadi karena banyak daerah (kabupaten, kota atau 

provinsi) yang  tepacu mengejar pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan 

dalih demi biaya pembangunan. Pada hal  disisi lain dengan munculnya 

ekonomi biaya tinggi, justru akan mematikan potensi ekonomi 

masyarakat, menjauhkan minat investor yang akan menanamkan 

modalnya di daerah dan yang lebih parah adalah munculnya sikap tidak 

percaya dari masyarakat kepada pemerintah. 

c) Prinsip Prinsip Pelayanan 

Perhatian pemerintah terhadap perbaikan pelayanan kepada 

masyarakat, sebenarnya telah diatur dalam beberapa pedoman, antara lain 

adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) 

No. 81 Tahun 1993 dalam (Sutopo, 2003: 17) yang mengetengahkan 

sendi-sendi pelayanan seperti : 

1) Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur tata cara pelayanan 

diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat dan mudah 

dilaksanakan. 

2) Kejelasan dan kepastian, adanya kejelasan dan kepastian mengenai: 

a. Prosedur / tata cara pelayanan umum 

b. Persyaratan–persyaratan umum, baik teknis maupun administratif 

c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab 

dalam memberikan pelayanan umum 

3) Rincian biaya / tarif pelayanan umum dan tata cara pembayarannya 
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4) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum 

5) Hak dan kewajiban baik dari pemberi maupun penerima layanan 

umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan 

/kelengkapan sebagai alat untuk memastikan mulai dari proses 

pelayanan umum hingga ke penyelesaiannya. 

6) Keamanan dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum 

dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat 

memberikan kepastian hukum.  

7) Keterbukaan, dalam arti prosedur / tata cara persyaratan satuan kerja 

pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umu, waktu 

penyelesaian dan rincian biaya / tarif dan hal-hal yang berkaitan 

dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka 

agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta 

maupun tidak diminta.  

8) Efisien, dalam arti (1)  persyaratan pelayanan umum dibatasi hanya 

pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran 

pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpautan antara 

persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan. (2) 

dicegah adanya pengulangan kelengkapan persyaratan pada konteks 

yang sama, dalam hal proses pelayanannya, kelengkapan persyaratan 

dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait. 

9) Ekonomis, dalam arti penggunaan biaya pelayanan umum harus 

ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan (1) nilai barang dan 
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atau jasa pelayanan umum / tidak memungut biaya yang tinggi dibuat 

kewajaran. (2) Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar 

secara umum. (3) ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

10) Keadilan yang merata, dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan 

umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang 

merata dan diperlakukan secara adil.  

11) Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. 

d) Ciri-ciri Pelayanan 

Penghargaan bagi penyelenggaraan pelayanan yang lebih baik  

menjelaskan adanya kriteria  pelayanan yang baik secara kualitatif dan 

kuantitatif (Ratminto, 2005: 32) Kriteria kualitatif mengacu  pada 

Keputusan MENPAN Nomor 81 /1993 tentang pedoman pelayanan 

umum yaitu: 

1) Kesederhanaan, 

2) Kejelasan dan kepastian 

3) Keamanan, 

4) Keterbukaan  

5) Efisiensi, 

6) Ekonomis, 

7) Keadilan yang merata, 

8) Ketepatan waktu   

Sedangkan kriteria kuantitatif ditentukan adanya 
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1) Jumlah warga /masyarakat yang meminta pelayanan (per-hari, per-

bulan, per-tahun) perbandingan periode pertama dengan periode 

berikutnya meningkat atau tidak. 

2) Lamanya waktu pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai 

permintaan (dihitung secara rata-rata) 

3) Penggunaan perangkat-perangkat moderen  untuk mempercepat 

dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. 

4) Frekuensi keluhan dan atau pujian dari masyarakat penerima 

pelayanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh unit kerja atau 

kantor perlayanan yang bersangkutan 

5) Hal-hal yang lebih dominan bersifat positif sebagai prestasi khusus. 

 

Pelayanan publik akan menjadi baik atau berkualitas apabila 

masyarakat yang membutuhkan pelayanan tertentu mempunyai posisi 

tawar yang sebanding dengan posisi tawar petugas pemberi pelayanan. 

Untuk mewujudkan kesetaraan hubungan agar dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan, yang harus dilakukan adalah: 

1) Memperkuat posisi tawar pengguna jasa pelayanan ; dan 

2) Memfungsikan mekanisme “VOICE”  

Sedangkan faktor-faktor manajerial yang menjadi penentu kualitas 

pelayanan adalah  

1) Adanya birokrat yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, 

khususnya pengguna jasa. 
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2) Terbangunnya kultur pelayanan dalam organisasi Pemeriontah 

yang bertugas untuk memberikan pelayanan. 

3) Diterapkannya system pelayanan yang mengusahakan kepentingan 

masyarakat, khususnya pengguna jasa pelayanan (Ratminto 2005: 

38) 

Dengan demikian kualitas pelayanan dipengaruhi oleh hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Kuatnya posisi tawar pengguna jasa pelayanan. 

2) Berfungsinya mekanisme ‘VOICE’ 

3) Adanya birokrat yang berorientasi  pada kepentingan masyasrakat, 

khususnya pengguna jasa 

4) Terbangunnya kultur pelayanan dalam organisasi pemerintah yang 

bertugas untuk memberikan pelayanan. 

5) Diterapkannya system pelayanan yang mengutamakan kepentingan 

masyarakat, khususnya pengguna jasa pelayanan. 

3. Definisi Arsip 

a) Arsip 

Pengertian arsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002)  arsip 

adalah simpanan surat-surat penting. Menurut pengertian tersebut, tidak 

semua surat dikatakan arsip. Surat dapat dikatakan arsip apabila 

memenuhi persyaratan antara lain:  
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1) Surat tersebut harus masih mempunyai kepentingan (bagi lembaga, 

organisasi, instansi, perseorangan) baik untuk masa kini maupun 

untuk masa yang akan datang, dan  

2) Surat tersebut, karena masih mempunyai nilai kepentingan harus 

disimpan dengan  mempergunakan suatu sistem tertentu sehingga 

dengan mudah dan cepat ditentukan apabila sewaktu waktu 

diperlukan kembali. 

Menurut Kamus Administrasi Perkantoran (1979) arsip adalah 

kumpulan warkat yang disimpan secara teratur berencana karena 

mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat 

ditemukan kembali. 

Menurut pengertian tersebut, warkat yang selanjutnya disebut arsip 

harus memenuhi syarat–syarat sebagai berikut: 

1) Warkat tersebut harus masih mempunyai kegunaan. 

2) Warkat tersebut harus disimpan secara teratur dan berencana, dan 

3) Warkat tersebut dapat ditemukan dengan mudah dan cepat apabila 

dipergunakan kembali. 

Dengan sendirinya, warkat yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti 

tersebut di atas tidak dapat dikatakan sebagai arsip. Istilah lain untuk 

arsip adalah records. Atmosudirdjo (1982) dalam Wursanto (1991: 14) 

memberikan pengertian file dan Records sebagai berikut: 

1) File berarti 
a) Wadah, tempat, map, ordner, kotak, almari kabinet, dan 

sebagainya, yang dipergunakan untuk menyimpan bahan-bahan 
arsip. 
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b) Kumpulan teratur (systematic) bahan-bahan arsip, surtat-surat , 
kartu-kartu, mikrofilm dan sebagainya yang setiap kali dipakai 
untuk bahan petunjuk atau pembuktian. 

c) Setiap pengaturan, penyortiran, penertiban yang sistematik dan 
berurut atas barang-barang , orang, personal, kertas-kertas tertulis, 
dokumen–dokumen, dan sebagainya. 

d) Setiap sarana atau alat yang dipakai untuk menyimpan surat-surat 
secara teratur. 

2) Records dapat berarti 
a) Setiap catatan, apa saja yang dicatat untuk disimpan. 
b) Setiap bahan yang tertulis dan dipergunakan sebagai bukti (alat 

pembuktian); pertanggungjawaban  atas suatu peristiwa atau 
kejadian. 

c) Register, daftar, monument, dan sebagainya di mana sesuatu bukti 
tertulis itu ditaruh, dicatat, direkam. 

d) Fakta-fakta atau data-data yang dicatat secara teratur mengenai 
sesuatu misalnya: jasa-jasa, kelakuan, prestasi kerja, karier, dan 
sebagainya. 

e) Plat atau piringan hitam, pita rekaman 
f) Suatu berita acara atau laporan resmi yang dibuat oleh seorang 

pejabat resmi. 
 
Dari istilah “file” (dari bahasa latin “Fillum”, yang berarti tali), dari 

istilah “Records’ yang masih banyak dipergunakan dalam kegiatan 

administrasi kearsipan (Sedarmayanti, 2003: 7) 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa records adalah setiap lembaran 

dalam bentuk maupun dalam ujud apapun yang berisi informasi atau 

keterangan untuk disimpan sebagai bahan pembuktian atau 

pertanggungjawaban atas suatu peristiwa atau kejadian. 

Sedangkan file, menurut pengertian tersebut di atas dapat berarti wadah, 

tempat, alat, atau sarana yang dipakai untuk menyimpan surat-surat 

secara teratur; dan dapat pula berarti kumpulan bahan-bahan keterangan 

dalam bentuk maupun dalam ujud apapun yang dapat dipergunakan 

sebagai bahan pembuktian terhadap suatu peristiwa atau kejadian 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



16

Di samping dua istilah tersebut (file dan records), istilah lain untuk 

arsip adalah warkat. Istilah warkat berasal dari bahasa Arab dari kata 

warkat yang berarti surat. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, 

warkat tidak  hanya berarti surat, melainkan sertiap lembaran yang 

berisi keterangan yang mempunyai arti dan kegunaan. (The Liang Gie, 

1979: 17) memberikan pengertian bahwa warkat, adalah satiap catatan 

tertulis atau bergambar mengenai sesuatu hal atau peristiwa yang dibuat 

orang untuk keperluan membantu ingatan. Dalam bahasa Inggris warkat 

dikenal dengan istilah records. 

Pengertian arsip menurut Undang-undang No. 7 tahun 1971 pasal 1 

adalah: 

a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga 
negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun baik 
dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 

b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta 
dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam 
keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan 
kehidupan kebangsaan. (Undang-undang No. 7 1971 pasal 1) 

 
MN. Maulana berpendapat bahwa : 

“Arsip adalah tulisan-tulisan yang dapat memberikan keterangan-
keterangan tentang kejadian-kejadian dan pelaksanaan organisasi, 
yang kemungkinan arsip dapat berwujud surat menyurat, data-data 
(bahan-bahan yang dapat memberikan keterangan) berupa cetakan, 
kartu, sheet, buku catatan yang berisi korespondensi, Peraturan 
Pemerintah dan lain sebagainya yang diterima atau dibuat sendiri 
oleh lembaga, baik pemerintah maupun swasta, kecil atau besar” 
(MN. Maulana, 1974:16) 

 

Lembaga Administrasi Negara dalam buku Pedoman Tata Surat 

Menyurat dan Kearsipan mendefinisikan arsip sebagai berikut: 
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“Arsip adalah segala kertas naskah, buku, foto, film, microfilm, 
rekaman suara, gambar, peta, bagan atau dokumen-dokumen lain 
dalam segala macam bentuk dan sifatnya, aslinya atau salinannya 
serta dengan segala cara penciptaannya dan yang dihasilkan atau 
diterima oleh suatu badan sebagai bukti atau tujuan, organisasi, 
fungsi-fungsi, kebijaksanaan-kebijaksanaan, keputusan-keputusan, 
prosedur-prosedur, pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan 
pemerintah yang lain atau karena pentingnya informasi yang 
terkandung didalamnya”. (IKAPI, 1991:19) 

 
Pengertian arsip menurut (Sedarmayanti, 2003 : 8 ) yaitu meliputi 3 

pengertian antara lain : (1) Kumpulan naskah atau dokumen yang 

disimpan, (2) Gedung (ruang) penyimpanan kumpulan naskah atau 

dokumen, dan (3) Organisasi atau lembaga yang mengelola dan 

menyimpan kumpulan naskah atau dokumen 

Dari pengertian di atas pada kenyataannya pengertian arsip bukan 

hanya berarti kertas saja, tetapi dapat berarti naskah, buku, foto, film, 

mikro film, rekaman suara, gambar peta, gambar bagan, gambar 

dokumen-dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya, asli 

atau salinan satu dengan segala macam penciptaannya dan yang 

dihasilkan atau diterima oleh suatu organisasi / badan sebagai bukti dari 

tujuan organisasi, fungsi, prosedur pekerjaan atau kegiatan pemerintah 

lainnya atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya. 

Arsip merupakan pusat ingatan dari setiap organisasi. Apabila arsip 

yang dimiliki oleh organisasi kurang baik pengelolaanya, maka 

akibatnya akan mempengaruhi tingkat reputasi suatu organisasi, 

sehingga organisasi yang bersangkutan akan mengalami hambatan 

dalam pencapaian tujuan. Informasi yang diperlukan melalui arsip dapat 
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menghindarkan salah komunikasi, mencegah adanya duplikasi 

pekerjaan dan membantu pencapaian efisiensi kerja. 

Dalam rangka  pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka arsip mempunyai 

arti yang sangat penting yaitu untuk menyusun rencana program 

pelaksanaan kegiatan berikutnya. Karena dengan arsip dapat diketahui 

bermacam-macam informasi yang sudah dimiliki sehingga dapat 

ditentukan sasaran yang akan dicapai dengan menggunakan potensi 

yang ada secara maksimal. 

Maksud dari arsip dikatakan suatu kegiatan bagi suatu organisasi adalah 

karena arsip menampung beraneka ragam bahan informasi yang 

berguna. Bahan informasi yang penting harus selalu diingat dan bila 

diperlukan harus dengan cepat dan tepat dapat disajikan setiap saat, 

dalam rangka memperlancar pengambilam keputusan. 

b) Penggolongan Arsip 

Arsip dapat digolongkan menjadi beberapa macam tergantung dari segi 

peninjauannya yaitu; 

1) Penggolongan arsip menurut subjek atau isinya 

Menurut subjek atau isinya, arsip dibedakan menjadi beberapa 

macam, antara lain: 

a. Arsip Keuangan adalah arsip yang berhubungan dengan 

masalah keuangan, misalnya: laporan keuangan, SPM tunai, 

daftar gaji, SPJ. 
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b. Arsip Kepegawaian, adalah arsip yang berhubungan dengan 

masalah kepegawaian, misalnya: daftar riwayat hidup pegawai, 

surat lamaran, absensi pegawai, arsip pegawai dll. 

c. Arsip Pemasaran, adalah arsip yang behubungan pemasaran. 

Misalnya: surat penawaran, surat pesanan, surat permintaan 

kebutuhan barang, daftar harga barang dll. 

d. Arsip Pendidikan, adalah arsip yang berhubungan masalah 

pendidikan. Misalnya: satuan pelajaran, program pengajaran, 

daftar absensi siswa dan guru dll. 

2) Penggolongan arsip menurut bentuk atau wujudnya 

Menurut bentuk atau wujudnya, arsip ada beberapa macam, 

misalnya:  

a. Surat: dalam hal ini yang dimaksud surat adalah setiap 

lembaran kertas yang berisi informasi atau keterangan yang 

bergubna bagi penyelenggaraan kehidupan organisasi, antara 

lain: naskah perjanjian atau kontrak, ante pendirian organisasi, 

notulen rapat, laporan-laporan, naskah berita acara, kartu 

pegawai, tabel-tabel atau bagan, grafik dll. 

b. Pita rekaman 

c. Piringan hitam 

d. Microfilm 

3) Penggolongan arsip menurut nilai atau kegunaannya 

Menurut nilai atau kegunaannya, arsip ada beberapa macam: 
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a. Nilai guna administrasi 

b. Nilai guna informasi 

c. Nilai guna hukum 

d. Nilai guna keuangan  

e. Nilai guna untuk kebijaksanaan 

f. Nilai guna untuk pelaksanaan kegiatan 

g. Nilai guna sejarah 

h. Nilai guna penelitian 

4) Penggolongan arsip menurut sifat kepentingannya 

Menurut sifat kepentingannya, arsip dapat dibedakan menjadi 4 

macam, yaitu: 

a. Arsip non esensial, yaitu arsip yang tidak memerlukan 

pengolahan, dan tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal 

yang penting sehingga tidak perlu disimpan dalam waktu yang 

terlalu lama. 

b. Arsip yang diperlukan, yaitu arsip yang masih mempunyai 

nilai kegunaan, tetapi sifatnya sementara dan kadang-kadang 

masih dipergunakan atau dibutuhkan. 

c. Arsip penting, yaitu arsip mempunyai nilai hukum, pendidikan, 

keuangan, dokumentasi, sejarah, dan sebagainya. 

d. Arsip Vital, yaitu arsip yang bersifat permanen, langgeng, 

disimpan untuk selama-lamanya. 

5) Penggolongan arsip menurut sifat keseringan penggunaannya 
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Menurut keseringan penggunaanya, arsip dapat dibedakan 

menjadi 3 macam: 

a. Arsip aktif, yaitu arsip yang masih diperlukan dalam proses 

penyelenggaraan kerja 

b. Arsip pasif, yaitu arsip yang jarang-jarang dipergunakan dalam 

proses penyelenggaraan kerja tetapi kadang0kadang masih 

diperlukan juga dalam proses penyelenggaraan pekerjaan. 

c. Arsip abadi, yaitu arsip yang perlu disimpan untuk selama-

lamanya. 

6) Penggolongan arsip menurut fungsinya 

Berdasarkan fungsinya arsip dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Arsip Dinamis 

Yaitu arsip yang dipergunakan secara langsung dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan 

kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung 

dalam penyelesaian adaministrasi negara.  

Sedangkan arsip dinamis dapat dibagi manjadi : 

1. Arsip aktif yaitu arsip yang masih dipergunakan terus 

menerus, bagi kelangsungan pekerjaan dilingkungan unit 

pengolahan dari suatu orgnisator/kantor 

2. Arsip inaktif yaitu arsip yang tidak lagi dipergunakan 

secara terus menerus atau frekuensi penggunaannya sudah 

jarang atau hanya dipergunakan sebagai referensi saja. 
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b. Arsip Statis 

Yaitu arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara 

langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan 

kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan 

sehari-hari adaministrasi negara. Arsip statis ini merupakan 

pertanggungjawaban nasional bagi kegiatan pemerintah dan 

nilai gunanya penting untuk generasi yang akan datang. 

7) Penggolongan arsip menurut tingkat penyimpanan dan 

pemeliharaannya 

Menurut tingkat penyimpanan dan pemeliharaannya, untuk arsip 

pemerintah dibedakan menjadi: 

a. Arsip Nasional di Ibukota Republik Indonesia, sebagai inti 

organisasi dari Lembaga Kearsipan Nasional yang selanjutnya 

disebut Arsip Nasional Pusat. 

b. Arsip Nasional di tiap-tiap Ibukota Daerah Tingkat I, termasuk 

daerah-daerah yang setingkat dengan Daerah Tingkat I yang 

selanjutnya disebut Arsip Nasional Daerah. 

Selain tersebut diatas  dapat pula dibedakan menjadi: 

a. Arsip sentral, yaitu arsip yang disimpan pada pusat arsip atau 

arsip yang dipusatkan penyimpanannya. 
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b. Arsip Unit, yaitu arsip yang disimpan di setiap bagian atau 

setiap unit dalam suatu organisasi. 

 

8) Penggolongan arsip menurut keasliannya 

Menurut keasliannya, arsip dibedakan menjadi 4 macam, yaitu: 

a. Arsip asli 

b. Arsip tembusan atau tindasan 

c. Arsip Salinan 

d. Arsip berupa Petikan 

(Wursanto, 1991: 21)  

c) Tujuan Kearsipan 

Tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan 

pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan 

penyelenggaaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan 

bahan pertangungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah (Basir 

Barthos, 2000 : 12 ) 

d) Lingkaran Hidup Kearsipan (Life Span of Record) 

1. Tahap Penciptaan Arsip 

Tahap ini merupakan tahap awal dari proses kehidupan arsip yaitu 

yang bentuknya berupa konsep, formulir, daftar dan lain 

sebagainya. Tahap ini disebut juga tahap dari pengurusan surat atau 

korespondensi management, jadi sebenarnya tidak terdapat dalam 

record management, tetapi karena kaitannya dengan masalah 
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kearsipan sangat erat sekali maka dimasukkan tahapan dalam 

lingkaran hidup kearsipan. 

 

2. Tahap Pengurusan dan Pengendalian 

Tahap ini merupakan tahap dimana surat masuk atau keluar 

diregistrasi atau diagenda sesuai sistem yang telah ditentukan, dan 

setelah itu surat-surat tersebut diarahkan dan dikendalikan ke unit 

yang akan membahas atau memproses surat-surat tersebut. 

3. Tahap Referensi 

Pada tahap ini surat-surat tersebut digunakan dalam kegiatan 

administrasi sehari-hari, dan surat tersebut diklasifikasikan, diindek 

kemudian digunakan, setelah selesai ditata dalam filling (penataan 

berkas), sehingga dapat memberikan kemudahan dalam penemuan 

kembali berkas arsip bila diperlukan. 

4. Tahap Penyusutan 

Tahap ini merupakan kegiatan pengurangan arsip dengan cara 

memindahkan arsip inaktif dari unit kerja atau unit pengolah 

kepada unit kearsipan. Dari hasil kegiatan ini akan terdapat tiga 

jenis yaitu arsip yang masih aktif yang digunakan dalam kegiatan 

sehari-hari dan masih disimpan di unit kerja atau unit pengolah. 

Kedua arsip yang tidak penting dan juga bahan non arsip (formulir 

kosong, arsip rangkap), kemudian yang ketiga arsip penting akan 

tetapi sudah menurun kegunaanya bagi kegiatan administrasi 
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secara langsung bagi unit kerja atau unit pengolah, yang kemudian 

arsip demikian harus dipindahkan ke unit kearsipan (Depo Arsip).  

 

5. Tahap Pemusnahan 

Sesuai dengan pasal 7 peraturan Pemerintah Nomor 34/1979, 

pemusnahan arsip dapat dilakukan oleh Lembaga-lembaga Negara 

atau Badanpemerintah terhadap arsip yang tidak mempunyai nilai 

kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan 

sebagaimana tercantum dalam jadwal retensi arsip pada unit 

pengolah/imstansi pencipta arsip. Sebaiknya dibentuk panitia 

pemusnahan arsip dan dalam pelaksanaannya pemusnahan arsip 

harus baik isi maupun bentuknya disaksikan oleh dua pejabat dari 

bidang hukum atau perundangan atau bidang pengawasan dari 

Badan pemerintahan yang bersangkutan. Perlu pula diperhatikan 

pelaksanaan pemusnahan kearsipan harus melalui tahap yang telah 

ditentukan, supaya lebih objektif dalam penilaian arsip dan selalu 

dibuatkan daftar pertelaan arsip yang akan dimusnahkan, serta 

berita acara pemusnahan arsip. 

6. Tahap Penyimpanan di Unit kearsipan 

Arsip aktif setelah diseleksi, maka akan terdapat dua jenis arsip, 

yaitu arsip yang masih tetap digunakan dalam kegiatan sehari-hari 

(aktif) dan arsip yang sudah menurun nilai gunanya, sehingga 
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dapat dikatakan arsip inaktif. Dan arsip inaktif ini didaftar 

kemudian dipindahkan ke Unit kearsipan. 

7. Tahap Penyerahan ke Arsip nasional Republik Indonesia 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam lingkaran hidup arsip. 

Arsip inaktif yang masih digunakan dalam kegiatan suatu 

organisasi/instansi yang bersangkutan akan tetap disimpan 

ditempatnya(unit kearsipan), sedangkan arsip yang sudah menurun 

nilai kegunaannya dan tidak digunakan dalam kegiatan sehari-hari, 

maka dibuat daftar pertelaan dan kemudian untuk menjamin 

keselamatan atau memlihara bahan pertanggungjawaban nasional 

tentang perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan 

kebangsaan maka arsip tersebut diserahkan ke Arsip Nasional 

untuk disimpan selanjutnya sebagai arsip statis.  

(Hadi Abubakar, 1996:19) 

e) Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif 

Pengelolaan Arsip Dinamis Inaktif menurut Modul Akuisisi Nasional 

Arsip Orde Baru dan Kabinet Reformasi Pembangunan (ANRI,  2000: 

27-49) yaitu: 

1. Pemilahan 

Sebelum melangkah ke tahap-tahap pelaksanaan perlu diketahui 

bahwa kondisi arsip inaktif dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu 

arsip kacau dan arsip teratur. 
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Arsip kacau atau arsip tidak teratur, sebagaimana yang akan menjadi 

sasaran dalam kegiatan penataan arsip, yaitu arsip-arsip yang sistem 

penataannya pada masa aktif sudah tidak dikenal lagi atau memang 

pada waktu aktifnya tidak disusun berdasarkan suatu sistem tertentu. 

Dalam arsip kacau ini masih sering terjadi pencampuran antara arsip 

dengan non arsip (yaitu buku, majalah, koran, amplop, formulir 

kosong, dsb).  

Tahapan penataan arsip kacau ini dilakukan pengaturan kembali 

dengan menerapkan asas asal usul sehingga arsip itu merupakan 

suatu kesatuan yang diatur tanpa melepaskan ikatan dari sumber 

asalnya yakni unit yang menciptakannya. Sebelum pengaturan 

kembali perlu dilakukan pemilahan dan identifikasi arsip. 

Pemilahan arsip merupakan kegiatan memisahkan antara arsip 

dengan non arsip dan duplikasi yang berlebihan. Apabila dalam 

melakukan pemilahan ini dijumpai paper clip atau alat yang terbuat 

dari besi atau logam yang menempel pada arsip tersebut harus 

dicabut dan dibuang hal ini untuk menjaga agar arsip-arsip tersebut 

tidak rusak. 

2. Identifikasi 

Identifikasi dilakukan untuk mengetahui konteks arsip dan sistem 

penataannya. Konteks arsip dapat diketahui melalui pemahaman 

tugas dan fungsi-fungsi dan kegiatan unit kerja dapat tercermin 

dalam struktur organisasi dan tata laksana suatu lembaga atau 
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institusi. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap lembaga atau institusi 

pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai melalui penjabaran tugas, 

pokok dan fungsi dan dibagi habis ke dalam unit-unit kerja yang ada 

dalam suatu organisasi, dalam setiap melaksanakan tugas dan 

fungsinya suatu organisasi memiliki seperangkat aturan, prosedur 

dan mekanisme kerja yang menggambarkan tata laksana pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi organisasi. 

Pemahaman sejarah organisasi mutlak diperlukan karena untuk 

mengetahui sistem administrasi dan manajemen suatu organisasi dari 

periode ke periode pengetahuan ini akan mempermudah penerapan 

prinsip asal usul (provenance) dalam penataan arsip. Kegiatan yang 

dilaksanakan dalam identifikasi ini adalah mengelompokkan arsip 

berdasarkan masalahnya, bisa kesamaan kegiatan, kesamaan urusan 

atau berdasarkan kesamaan jenis. 

3. Pendiskripsian Arsip 

Pengertian pendiskripsian arsip adalah pencatatan arsip berdasarkan 

ciri-ciri arsipnya. Kegiatan pendiskripsian ini menggunakan sarana 

berupa kartu fiches yang telah ditentukan sebelumnya ciri-ciri atau 

keterangan arsip yang dicatat terdiri atas bentuk redaksi, isi 

informasi, periode/kurun waktu arsip, volume/jumlah arsip, tingkat 

perkembangan/keaslian, kondisi arsip.  

4. Penyusunan Skema 
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Penyusunan skema/bagan atau semacam klasifikasi arsip bertujuan 

untuk penyusunan kartu-kartu fiches yang telah dihasilkan  dari 

kegiatan pendiskripsian. Penyusunan skema ini berdasarkan pokok-

pokok masalah (urusan) yang terkandung dalam koleksi arsip 

tersebut yang dapat dilihat dari klasifikasi arsip yang dimiliki oleh 

instansi yang bersangkutan ataupun dapat pula berdasarkan 

fungsi/tugas dari struktur organisasi pencipta arsip tersebut. 

5. Manuver Fiches 

Dalam penyusunan kartu-kartu fiches setelah kartu dipilah 

berdasarkan masalah yang ada dalam skema penataan arsip tidak 

menutuip kemungkinan ada beberapa kartu yang memiliki masalah 

yang sama, untuk itu kartu tersebut kita satukan kemudian dibuatkan 

diskripsi kartu baru untuk mewakili diskripsi dengan masalah yang 

sama tersebut. Kemudian setelah dipilah berdasarkan masalahnya, 

kartu-kartu fiches tersebut diurutkan berdasarkan kurun waktunya, 

mulai dari tahun tertua sampai dengan tahun termuda dan bila masih 

bisa dimungkinkan diurutkan pula urutan tanggalnya. 

6. Penomoran Definitif. 

Penomoran definitif, dilakukan setelah tahap manuver kartu atau 

penyusunan kartu-kartu fiches. Penomoran definitif dilakukan 

berurutan mulai dari nomor 1, 2, 3 dan seterusnya hingga seluruh 

seri/rubrik/dosier yang telah dimanuver dari awal sampai akhir. 

7. Penataan Fisik Arsip 
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Penataan fisik arsip atau yang biasa disebut dengan manuver fisik 

arsip adalah pengaturan fisik arsip berdasarkan kartu-kartu fichesnya 

yang telah dimanuver dan diberi nomor definitif. Contoh: ambil 

salah satu kartu diskripsi, cari fisik arsipnya berdasarkan nomor 

sementaranya, setelah fisik arsip ditemukan cek kembali isi 

informasi yang ada apakah sudah tepat atau belum. Kalau sudah pas 

kemudian baru diberi nomor definitif pada map arsip sesuai dengan 

kode yang tercantum pada kartu fichesnya dengan menggunakan 

spidol dan hapuslah nomor sementara yang ditulis lebih dulu dengan 

pensil. Apabila satu masalah terdiri dari beberapa map lebih baik 

map tersebut diikat menjadi satu dengan tali rafia agar jelas bahwa 

arsip tersebut merupakan satu kesatuan masalah. Selanjutnya fisik 

arsip yang telah dimanuver dimasukkan dalam boks dan cantumkan 

nomor kode definitif pada boks tersebut dengan menggunakan pensil 

karena nanti ada tahap pelabelan boks arsip. 

8. Penataan Arsip dalam Boks 

Setelah arsip diberi nomor definitif tahap selanjutnya adalah tahap 

penataan arsip dalam boks. Boks yang digunakan menyimpan arsip 

inaktif bentuk dan ukurannya telah ditentukan sesuai dengan standar 

ukuran besarnya berkas arsip. Lebih lanjut banyaknya arsip yang 

dimasukkan dalam boks arsip bervariasi sesuai dengan tebal tipisnya 

berkas arsip yang telah dibungkus dalam satuan berkas. 

9. Pelabelan Boks 
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Tahap selanjutnya dari kegiatan penataan arsip inaktif etelah 

penataan arsip dalam boks yaitu pelabelan. Pelabelan dalam boks 

diperlukan untuk menerangkan isi arsip secara keseluruhan yang 

terdapat dalam boks yang bersangkutan. Keterangan yang tercantum 

dalam label terdiri dari: 

a) Retensi 

b) Nomor berkas 

c) Nomor boks 

10. Penempatan Boks dalam Rak Arsip 

Rak yang digunakan berupa rak statis atau rak yang dapat bergerak. 

Boks arsip ditempatkan menyamping sesuai dengan urutan nomor 

definitifnya. Boks ditempatkan tersendiri denagn batasan disesuaikan 

dengan satuan unit kerja atau dalam pengertian masing-masing boks 

arsip dari masing-masing satuan kerja ditempatkan dalam rak yang 

berbeda.  

11. Pembuatan Daftar Pertelaan Arsip 

Daftar pertelaan arsip (DPA) adalah suatu daftar yang berisi uraian 

susunan berkas sesuai dengan seri arsip yang disusun berdasarkan 

hasil diskripsi arsip/kartu pencatatan berkas yang dilakukan pada 

saat pendataan. Daftar ini selain merupakan sarana penemuan 

kembali arsip juga sebagai sarana penilaian arsip baik untuk 

menentukan nilai guna arsip, retensi arsip dan kegiatan 
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penyusutannya. Daftar pertelaan arsip terdiri kolom-kolom yang 

berisi nomor urut klasifikasi, retensi, nomor boks, keterangan. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini membahas kualitas pelayanan arsip di Kantor Arsip 

Daerah Kabupaten Wonogiri. Pentingnya informasi sangat dibutuhkan oleh 

setiap organisasi maupun perorangan, terutama digunakan dalam pelaksanaan 

kegiatan organisasi maupun penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh 

pada arsip dinamis inaktif yang tersedia di Kantor Arsip Daerah Kabupaten 

Wonogiri. Dalam memberikan pelayanan arsip di Kantor Arsip Daerah 

Kabupaten Wonogiri diperlukan kualitas yang baik. Untuk mengetahui 

kualitas pelayanan arsip di Kantor Arsip Daerah Kabupaten Wonogiri dapat 

diketahui melalui penerapan prinsip-prinsip kualitas pelayanan, antara lain: 1) 

Kesederhanaan, 2) Kejelasan, 3) Keamanan, 4) Keterbukaan, 5) Efisiensi, 6) 

Keadilan yang merata, dan 7) Ketepatan waktu. Dengan penerapan prinsip-

prinsip kualitas pelayanan ini, kepuasan pengguna dapat tercapai. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 
 

G. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode yang 

digunakan dalam penelitian  yang memakai persyaratan-persyaratan yang 

ketat untuk dapat memberikan penggarisan dan bimbingan yang cermat dan 

teliti. (Kartini Kartono, 1990: 21). 

1. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kantor Arsip Daerah 

Kabupaten Wonogiri dangan latar belakang dan pertimbangan bahwa 

USER/PENGGUNA 
(Butuh Informasi) 

Kualitas Pelayanan Arsip 

Kantor Arsip Daerah Kabupaten 

Wonogiri, prinsip: 

1) Kesederhanaan 

2) Kejelasan dan kepastian 

3) Keamanan 

4) Keterbukaan  

5) Efisiensi 

6) Keadilan yang merata, 

7) Ketepatan waktu   

Kepuasan 
Pengguna 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



34

Kantor Arsip Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu ujung 

tombak bagi pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mencapai tujuan 

organisasi karena Kantor Arsip Daerah Kabupaten Wonogiri merupakan 

satu-satunya pusat pengelolaan arsip di seluruh Kabupaten Wonogiri. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif hanya sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pad saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana mestinya. Sementara 

data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, 

kalimat, skema dan gambar. Sehingga penelitian deskriptif kualitatif pada 

dasarnya hanya menggambarkan realitas yang cermat terhadap fenomena 

tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data tanpa 

melakukan penyajian hipotesis / membuat prediksi sumber data. 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara 

langsung yaitu para informan yang berkaitan dengan masalah yang 

ingin di kaji dalam penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara 

yang diajukan kepada beberapa informan yang terdiri dari: 

1. Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Wonogiri 

2. Karyawan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Wonogiri 

3. Pengguna layanan arsip Kantor Arsip Daerah Kabupaten Wonogiri 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain seperti 

dokumen, laporan-laporan, catatan-catatan statistik, buku-buku 

referensi yang berkaitan dan sumber-sumber lainnya. Untuk 

mendapatkn data sekunder digunakan teknik dokumentasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini berupa data kualitatif 

yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka yang biasanya berupa data 

verbal yang diperoleh dari pengamatan, wawancara atau bahan tertulis 

(Nurgiantoro, 2002 : 27). Metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah:   

a. Wawancara/Interview 

Wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab, lisan  antara dua 

orang /lebih  yang duduk berhadapan  secara fisik dan diarahkan pada 

suatu masalah tertentu (Kartini Kartono, 1990 : 187). 

Sutrisno Hadi  berpendapat bahwa wawancara/interview adalah 

metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan dengan sistematik berlandaskan kepada tujuan pendidikan. 

Umumnya dua orang/ lebih individu bertitik dalam proses tanya jawab 

itu, masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran 

komunikasi secara wajar dan lancar  (Sutrisno Hadi, 1987).  

Agar tetap efektif dalam melakukan wawacara dengan responden, 

Sukardi memberikan saran untuk dilakukan oleh 
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pewawancara/peneliti, yaitu: (1) menjaga situasi yang alami, (2) 

mencoba menerima informasi apapun yang berasal dari responden 

tanpa melakukan penilaian dan penghakiman, (3) berlaku sabar, tidak 

memotong percakapan, (4) memberi perhatian tinggi kepada 

responden, dan (5) berperilaku sensitif terhadap kata-kata, sikap dan 

tindakan peneliti dalam pertemuan maupun ketika bertatap muka 

(Sukardi, 2006: 150) 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

keterangan tentang layanan arsip di Kantor Arsip Kabupaten 

Wonogiri. 

b. Observasi 

Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jumlah pengamatan 

dan pencatatan (Kartini Kartono, 1990 : 15). Sedangkan Sutrisno Hadi 

berpendapat bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

dengan sistematika fenomena-fenomene yang diselidiki (Sutrisno 

Hadi, 1987 : 136). Sukardi (2006: 141) berpendapat bahwa dalam 

melakukan observasi agar memperoleh informasi yang maksimal, 

seorang peneliti perlu menerapkan bberapa strategi penting seperti (1) 

menjalin hubungan secara berkelanjutan dengan informan, (2) 

menempatkan diri sebagai orang luar yang belum mengetahui banyak 

tentang responden, (3) menempatkan diri dan memilih situasi yang 

tepat dalam mengumpulkan data, (4) tidak membiarkan informan 
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mengetahui seluruh kepentingan peneliti, (5) mengajukan pertanyaan 

sedemikian rupa sehingga mudah ditangkap dan jelas memberikan 

jawaban, dan (6) mencatat secara lengkap terhadap semua peristiwa 

dan subtantif yang relevan dengan masalah penelitian. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung tentang 

pemberian layanan tentang kearsipan yang ada di Kantor Kearsipan 

Kabupaten Wonogiri. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 206). 

Metode ini digunakan dalam penelitian untuk melengkapi penelitian 

yaitu tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian. Agar data dan informasi yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka validitas data dilakukan 

melalui proses triangulasi data, yaitu penelitian dengan menggunakan 

berbagai sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang 

sejenis atau sama. Artinya, bahwa data yang diperoleh tidak hanya 

berasal dari satu sumber dan atau satu situasi saja, melainkan dari 

beberapa sumber dan dalam beberapa situasi yang berbeda, sehingga 

data yang diperoleh akan terkontrol oleh data yang sama dari sumber 

yang berbeda. 
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5. Validitas Data 

 Agar data dan informasi yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka validitas data dilakukan 

melalui proses triangulasi data, yaitu penelitian dengan menggunakan 

berbagai sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang 

sejenis atau sama. Artinya, bahwa data yang diperoleh tidak hanya berasal 

dari satu sumber dan atau satu situasi saja, melainkan dari berbagai sumber 

dan dalam beberapa situasi yang berbeda, sehingga data yang diperoleh 

akan terkontrol oleh data yang sama dari sumber yang berbeda. 

6. Teknik Analisa Data 

Karena data yang diperoleh berupa data kualitatif, maka teknik  

analisis data menggnakan analisis data kualitatif yaitu analisis yang 

berbasis pada kerja pengelompokan (kategorisasi) simbol-simbol selalu 

angka, umumnya berupa kata, frase atau kalimat (Nurgiantoro, 2002 : 3) 

Teknik  analisis data kualitatif digunakan untuk mengolah dan 

menganalisis data-data  penelitian yang telah terkumpul. Adapun langkah-

langkahnya menurut (Sutopo, 2006: 119-120) adalah menggunakan model 

analisis interaktif sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi 

data dari fieldnote. Di samping itu, reduksi data adalah bagian dari  
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proses  analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, 

membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian 

rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. Proses ini 

berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. 

b. Sajian data 

Yaitu suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi 

yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini 

merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, 

sehingga bila dibaca akan lebih mudah dipahami berbagai hal yang 

terjadi dan memungkinkan peneliti untuk berbuat sesuatu pada analisis 

ataupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. 

c. Penarikan simpulan dan verifikasi 

Untuk menuju ke arah ini, sejak awal pengumpulan data peneliti harus 

memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan 

pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, 

konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan bebagai proposisi. 

(H.B. Sutopo, 2002, 91-93) 

Untuk lebih jelasnya, alur dari ketiga komponen ini dapat diperhatikan 

pada gambar berikut: 
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Gambar 2 

 

Gambar Model Analisis Interaktif (HB. Sutopo, 2002: 96) 
 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Sajian Data 

Penarikan 
Simpulan/Verifikasi 
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